Den motvillige konstnären
Olle Olsson föddes som enda barnet
i en kärleksfull familj. Han ritade,
sjöng och spelade fotboll, men skolan
intresserade honom inte särskilt. Olle
bodde kvar hemma och försörjde
sig på ströjobb i sin ungdom ( som
kontorist vid järnvägen och som
dekormålare ).
Han prövade på att gå i målarskola,
men slutade eftersom känslan var det
viktiga, och den kunde ingen lära honom. Först efter att han fyllt trettio år
blev han ”upptäckt” på en utställning
för unga målare. Nu kunde han äntligen börja försörja sig som konstnär.
Hans konst blev allt friare och
mer färgrik och personlig med åren.
»Jag är naivist för att behålla min
barndoms syn på tingen.« Men Olle
kallade sig ogärna konstnär, eller sitt
skapande för konst. »Det jag målar

Olle Olsson och hans hus
Olle Olsson Hagalund (1904-1972)
är en av landets mest kända, och
älskade konstnärer. Han levde och verkade i kåkstaden Hagalund, där han
med sin alldeles speciella blick lyfte
fram det vackra där andra såg förfall.
Han var naivist och expressionist, och
hans målningar blev med tiden mycket älskade, och efterfrågade. Huset där
han föddes och levde hela sitt liv finns
bevarat i Gamla Hagalund i Solna:
Olle Olsson Hagalundmuseet.
Hagalund
Olle Olsson reste en del, representerade
Sverige på Venedigbiennalen 1942,
tyckte mycket om Paris och Köpenhamn, men längtade alltid tillbaka till
sitt älskade Hagalund, var i världen han
än befann sig. Han bodde där i hela sitt
liv; föddes och växte upp i det hus hans
morfar hade byggt i slutet av 1800-talet.
Han skulle så småningom bilda egen
familj där; frun Maja och dottern Lena.
Identifikationen med, och kärleken
till platsen gjorde att han tog konstnärsnamnet Olle Olsson Hagalund.
Men Sverige genomgick en stor
förändring i mitten av 1900-talet.
När vi blev moderna fanns inte plats
för vildvuxna kåksamhällen varken
i Hagalund eller någon annanstans.
Den stora rivningsvågen drabbade
många samhällen, men kanske Hagalund är det mest kända exemplet,
mycket tack vare Olle som stred in i
det sista för ett bevarande. Tack vare
hans opinionsbildning, och tack vare
hans kända namn, bevarades ändå till
slut ett kvarter, där Olle Olsson-Hagalundmuseet står kvar och lyser som
bara Olle Olssons färger kan.

är inte konst, men det är Olsson.«
Han målade långsamt, och utan att
någon såg på. »Det som är vackert ska
mogna långsamt« sa han, och jämförde
det med en blomma som måste få växa i
sin egen takt och slå ut när det var dags.

”Glädjen är en högst allvarlig sak”

Välkommen hem till Olle
VÄLKOMMEN TILL KONSTNÄRSHEMMET med

möbler och
originalinredning från tiden då Olle Olsson med familj
bodde här. I varje rum finns en verkskylt och en kort beskrivning av hur rummet användes. Ofta finns även ett citat
av Olle Olsson för att låta konstnären själv guida oss runt i
sitt hem och konstnärskap. Du är även välkommen att titta
på filmen från 1963 som spelades in här i Hagalund.
På museets bottenvåning kan du fördjupa dig i historiska
arkivbilder samt en arkitekturmodell från Olle Olssons tid i
Hagalund.
men planlösningen ändrades när familjen fick halva huset
som bostad. Tapeten byttes samtidigt som trappbygget, men
den kan inte sägas vara representativ för femtiotalets moderna och avskalade estetik. Istället satte Olle upp en gammal
sekelskiftestapet som han hade fått från en god vän. Enligt
dottern Lena speglar valet av tapet Olles totala ointresse för
trender i samhället. Ju mer sterilt han ansåg samhället blivit,
desto mer smyckades hemmet med prydnadssaker, spetsgardiner och mönstrade tapeter. Rullgardinen som hänger i
trappan är också dekorerad av Olle Olsson.

Välkommen upp
Trappan upp till övervåningen byggdes i början av 1950-talet och dekorerades av Olle själv. Dekoren ses endast från nedervåningen. Tidigare låg Olles och Majas sängkammare här,
Verandan
När du kommer upp på verandan befinner du dig i Olle
Olssons första, pyttelilla ateljé som endast bestod av halva
verandan. Den andra halvan tillhörde hans föräldrars
bostad.
På staffliet står Olles allra sista målning, ofullbordad
från 1972. Motivet är från Hagaparken med en kanotist som
paddlar i Brunnsviken. I bakgrunden skymtar Koppartälten.
Efter några år flyttade Olle sin ateljé till en lägenhet som
han hyrde i en fastighet vid Hagalunds torg, ett par kvarter
från hemmet. Där arbetade han tills huset revs år 1969. I
målningen Blå duvor över Hagalund, 1950-tal som visas på
nedervåningen, har Olle avbildat huset som låg nära Hagalunds kyrka.
På verandan ser du två blyertsteckningar, en från Hagalund och en från Paris. Olle Olsson reste gärna till Paris där
han i de stora brandgavlarna och det myllrande gatulivet
såg likheter med Hagalund. Olle målade dock aldrig i Paris
utan skissade enbart. Måla kunde han bara göra hemma i
sin ateljé …

Verandan
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BESÖKSGUIDE KONSTNÄRSHEMMET

Sovrummet

30-talsrummet

TV-rummet

30-talsrummet
Gå tillbaka till trapphallen med tapeten och fortsätt in
i rummet som kallas 30-talsrummet. Här flyttade Olle
och Maja in som nygifta 1937. Den tidigaste målningen,
Cirkusparkett, är från 1920-talet och saknar tilläggsnamnet
Hagalund i signaturen. Namnet lade Olle Olsson till på
1930-talet när han signerade sina tavlor, för att visa hur stolt
han var över sin tillhörighet till Hagalund – en stadsdel som
under lång tid präglats av ryktesspridning och förtal.
Veckojournalen från 1938 som ligger uppslagen på bordet
i rummet visar ett hemma-hos-reportage där du kan se att
rummet idag är nästan identiskt med hur det såg ut när Olle
och Maja flyttade in som nygifta efter vigseln i Landskrona
rådhus, den 19 juni 1937.
Olle Olsson har själv formgivit det mesta av inredningen
i det här rummet, såsom sekretären, bordet, stolarna och
hörnskåpet. De är tillverkade på Stockholms vanföreanstalt i
Solna, senare Norrbackainstitutet.
Efter debututställningen 1938 på det konstnärdrivna
galleriet Färg & Form, då Olle Olsson får odelat positiva
recensioner, och säljer alla 80 tavlor inom en vecka, slår han
igenom som konstnär. Under 1940-talet deltar han i en
mängd utställningar runtom i landet och representerar även
Sverige vid biennalen i Venedig 1942 med målningen Flicka
med vit katt. Målningen föreställer hustrun Maja och hänger
på väggen i det här rummet.

Filmen om Olle Olsson kan du se på nätet och finns
på filmarkivet.se

med arbetet på teatern och blev snabbt en del av teaterlivet:
–Jag levde i det rörliga livet bakom scenen, snusade in
doften av smink och puder, lyssnade till musikerna när de
stämde instrumenten och drack många koppar kaffe med
kamraterna på bordshörnet.
Teatern blev också en plats där kontrasterna, likt Hagalund, förundrade honom:
”Ridån går upp och dansösen, skir och graciös, kommer
in på tå. Samma flicka sitter senare i en dragig loge, med en
yllesjal om sina svarta trikå-ben och mumsar på en smörgås.”
TV-rummet
Nästa rum kallas för TV-rummet. Här hänger ett flertal verk
målade under 1960-talet då Olle alltmer började dokumentera sitt älskade Hagalund i sina målningar, med vetskapen
att hela området var på väg att utplånas. Mot slutet av sitt liv
fick han dock svårare att måla. Huset där han länge haft sin
ateljé var rivet, och hans eget hus stod näst på tur. Olle ville
fånga in det vackra även i det fula och oansenliga:
– Fult, nej det är inte fult, det är vackert, det blommar

Filmrummet
I Filmrummet visas en film med Olle Olsson producerad
av Konstfrämjandet och Sandrew 1963. I rummet och i
korridoren utanför finns även ett flertal originalskisser från
perioden 1948-1965 då Olle Olsson arbetade med teaterscenografier för sammanlagt 13 produktioner. Alltifrån revyer till
balett-turnéer - alltid med ett stort inslag humor. Han trivdes
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och lever i all sin skröplighet, det är mänskligt. Jag vill visa
att det kan skimra, just skimra av skönhet i sådant som folk
spottar åt och kastar åt sidan som banalt och värdelöst.”
Det här rummet ingick i den halva övervåning som
utgjorde Olles barndomshem. Bland inredningen finns
bland annat en bäddsoffa som Olle ritat, några stolar från
hans mosters hem, samt dottern Lenas dockvagnar med
nalle. Kornischerna, gardinlisterna, har Olle själv dekorerat.
Tapeten sattes upp vid renoveringen 1966.
– Om man skulle skriva en bok ändå? Kanske en vitbok
om Hagalunds storhet och fall. Men än har det inte fallit, och
mitt hus faller inte i första spadtaget. Förresten, de som bäst
skulle behöva läsa min bok skulle inte förstå den.
På sidobordet bredvid soffan står ett inramat foto föreställande Olle Olssons föräldrar Tuttan och Conny på sin
bröllopsdag år 1902. Ramen tillverkade Conny Olsson själv.
Han arbetade som filare, en slags smed, på SJ.
I rummet finns målningar med motiv och personporträtt
från Hagalund. Till vänster sticker huset fram där Olle hade
sin ateljé och i gatuplan låg Engströms Speceriaffär. Hagalunds huvudgata Hagavägen kantades av kåkar med affärer
och verkstäder. Lägg märke till det tjocka lagret färg på husgaveln som ska efterlikna murbruk. Dottern Lena berättar:
– Pappa gick varje dag den gatan mellan hemmet och ateljén.
När rivningarna började i slutet av 60-talet såg han hus efter hus
försvinna. En gång sa han ”När jag gick imorse fanns ett hus jag
ville måla av, men när jag gick hem var det redan borta”

Till skillnad från sin son, var Conny en hängiven föreningsmänniska. Conny var med och grundade Hagalunds
Idrottssällskap och initiativtagare till, och sångare, i Solna
manskör. Tuttans sysselsättning var hemarbete, bland annat
som silverputsare åt Dufvas guldsmedsaffär på Stureplan.
Pappa Conny bodde kvar i den här delen av huset fram till
sin död 1964, och efter det kunde Olle, Maja och Lena
disponera hela huset som bostad. Tapeten sattes upp 1966
då huset genomgick en renovering.
Tre av verken i det här rummet är gjorda i tusch och
gouache, en teknik som Olle Olsson använde sig av under
1960-talet. Flickan på två av målningarna är dottern Lena.
På en av målningarna har hon klätt ut sig och på den andra
provar hon en klänning som givits i present men som byttes
bort till något mer praktiskt.
Från slutet av 1950-talet började Olle att måla även ramarna till sina målningar. När han i en intervju tillfrågades om
inte ramarna konkurrerar med själva målningen svarade Olle:
”Det kanske är målningen som konkurrerar med ramen.
Och om man inte tycker om målningen, kanske man har en
viss behållning av ramen i alla fall.” n

Sovrummet
Det sista rummet kallas för sovrummet. Det var här som
Olle Olsson föddes år 1904. Föräldrarna Conny och Tuttan
var då nygifta och hade flyttat in hos morfar Brolin. Just
det här rummet var deras sovrum, och det var också Olles
sovrum under hans sista år.

Boka visningar på olleolssonhagalund.se
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